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HALKIMIZA ... 

Büyük sermayenin en sömürgen, en saldırgan kesimleri, toprak ağa
ları, tefeciler, vurguncular ittifak halinde iktidara çöreklenmiştir. Kendisi
ne «Milliyetçi Cephe» adını takan faşist partiler ittifakı bu sömürücü sı

nıfların cephesidir. 

«MCıı iktidarı halk düşmanı politikasını pervasızca uyguluyor. Sömü
rü, baskı, talan ve vurgun dün olduğu gibi bugün de sürüyor. Ancak e
mekçi halkımızın bu sömürü düzenine karşı direnişi bugün artık iyice yo
ğunlaşmış, yaygınlaşmıştır. Egemen güçler emperyalizme bağımlı kapita
lizm çarkını eskisi gibi rahatça döndüremiyorlar. İç politikada da dış po
litikada da çıkmazdan çıkmaza sürükleniyorlar. 

Bu çıkmozd<ın kurtulmak için umutlarını faşizme bağlıyorlar. Faşizme, 
yani emperyalizme bağımlı büyük sermQyenin en gerici en şoven unsurla
rımn kanlı diktatörlüğüne .. . 

Baskı kuvvetleri, polisi, jandarması, emniyetçisi hizmetlerindedir. 
Bunlarla da yetinmiyorlar. Yasa-dışı faşist terör örgütleri kuruyorlar. De 
mokratik güçlere karşı bunları da kullanıyorlar. Siyasi cinayetleri bunlara 
işletiyorlar. Bunları saldırtıyorlar direnen emekçilere, ilerici kur:uluşlara. 
12 Mart faşizminin yaratığı olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri tam istim 
çalıştırılıyor. Sosyalist militanlar zindandadır, direnen işçiler, köylüler zin
dandadır. 

Egemen güçler, burjuva demokrasisinin gereği olan parlamenter mü
cadele olanaklarını da çeşitll anti-demokratik yöntemlerle kısıtlıyorlar. 

Burjuva demokrasisini daha da sınırlıyorlar. 

Bu koşullarda, Türkiye'de demokrasi mücadelesinin gündemde oldu
ğu açktır. Bu mücadele, tüm demokratik güçlerin bir ANTİFAŞİST CEPHE 
içinde saf tutmalarını zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye'de demokrasiye düşman sömürgen güçlerin «kökü dışarda
dır.ıı Tüm faşist komploların kökeninde emperyalizm (özellikle ABD em
peryalizmi) yatar. Yunanistan'da da bu böyledir, Şili'de de böyle, Türki
ye'de böyle. Toprağı bir uçtan bir uca ABD ve NATO üsleriyle donan
mış, emperyalizme bağımlı bir ülke durumundaki Türkiye, bu cinsten fa
şist komplolara elverişli bir alandır. Bunun için faşizme karşı mücadele 
emperyalizme karşı mücadeleden ayrılamaz. Bunun için Türkiye'de bağım
s:z!ık mücadelesi gündemdedir. Bu mücadele tüm yurtsever güçlerin bir 
ANTİ-EMPERYALİST CEPHE içinde saf tutmalarını zorunlu kılmaktadır. 

Bu koşullar karşısında, Türkiye'nin tüm sosyalist, ilerici, demokrat ve 
yurtsever güçleri faşizme ve emperyalizme karşı tek bir yumruk haUnde 
mücad-ele etmek görevindedirler. 

Türkiye'nin faşizme ve emperyalizme karşı tüm demokratik güçleri 
faşizmi yenecek ve emperyetlizmi kovacak güçtedir. Yeter ki demokratik 
güçleri işçi sınıfının önderliği altında antifaşist-antiemperyalist cephede 
b:rıeştirebilelim, örgütleyebilellm. 

TÜM DEMOKRAT VE YURTSEVER GÜÇLER TEK SAFTA! 

EMPERYALİZMİ YENECEĞİZ! 

FAŞİZME GEÇİT VERMECEĞİZ! 

TSIP - TEP 
Türkiye sosyalist i şçi - Tüıkiye Emekçi 
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